
TÍTOL: Segur que no 
VALOR:  El valor de prendre decisions pròpies perfila la personalitat. 

Aprendre a controlar la pressió dels grups d’amics enforteix la 
capacitat de decidir responsablement. 

 

 
MURMURI D’INFANTS 
 
ANDREU: Us proposo que anem a casa meva a mirar la televisió. Està a 

punt de començar una pel·lícula que no em vull perdre. 
 
MARTA: Sí, anem-hi. 
 
ANDREU: I tu, Hèctor? Véns amb nosaltres, oi? 
 
HÈCTOR: No, Andreu. Avui no. Fa un dia molt bonic. Prefereixo agafar el 

monopatí i anar a fer un volt. 
 
ANDREU: I tu, Xavier?  
 
XAVIER: No ho sé... Quina pel·lícula fan? 
 
ANDREU: No recordo com es diu, però t’asseguro que és millor que sortir al 

carrer. 
 
HÈCTOR: Aquells dies van ser terribles. Les paraules de l’Andreu anaven a 

missa. És clar... ell tenia 13 anys i nosaltres 10... 
 
ANDREU: No trobeu al·lucinant la Britney Spears? 
 
XAVIER: Ah, Brit... ney? Ah sí! M’encanta... 
 
ANDREU: Quina música, oi? 
 
TOTS (ASSENTEIXEN) Sí, sí... tens raó. 
 
HÈCTOR: Tots volíem quedar bé amb l’Andreu i complaure’l en tot.  
 
ANDREU: No m’ho puc creure. Has de demanar permís als teus pares per 

anar al cinema? 
 
TOTS: RIALLES 
 
HÈCTOR: A mi la situació ja no m’agradava. Per què al final jo acabava fent 

coses que no volia fer? 
 
ANDREU: Segur que no vols mirar la televisió amb nosaltres? Que avorrit 

que ets, Hèctor! 
 



HÈCTOR: Avui no, Andreu. Compteu amb mi un altre dia. Prefereixo anar a 
caminar pel parc. 

 
ANDREU: Tu t’ho perds. Som-hi, doncs. 
 
TOTS:  Som-hi. 
 
HÈCTOR: Aquell dia va ser difícil dir no als plans de l’Andreu, però al final 

em vaig sentir molt bé. Sobretot perquè vaig fer el que realment 
volia fer: vaig anar al parc i m’hi vaig trobar la cosina de la Marta. 
Vam parlar una estona. Ella anava amb la bicicleta i jo amb el 
monopatí. Després vam prendre un gelat junts. Quina altra cosa 
puc demanar a la vida? 

 


